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স্বপ্নবদাবষর পর লজ্জায়্ গগাসল না কবর নামায 

আদায়্ কবর গেলবল করণীয়্ কী? 
 
প্রশ্নঃ 
 আমার পলরোবরর গলাকজন দীন-ধমম সম্পকম গতমন লকছুই জাবনন না, 
পালনও কবরন না। আলহামদুললল্লাহ আলম আমার সাধয মবতা দীন 
পালন করার গেষ্টা কলর। আমার প্রশ্ন হবলা, োলিবত থাকাকাবল কখনও 
স্বপ্নবদাষ হবল লজ্জার কারবণ আলম গগাসল কলর না। যথাসাধয পলরষ্কার 
কবর ওযু কবর নামায আদায়্ কবর লনই এেং এর জনয পবর তাওো কলর। 
আমার এই সে নামায লক হবে? না হবল আলম কী করবত পালর 
অনুগ্রহপূেমক জানাবেন। 

প্রশ্নকারী- আদনান কেীর  
 
উত্তরঃ  

 هللا الرمحن الرحيم بسم
স্বপ্নবদাষ হবল গগাসল েরয হবয়্ যায়্। গগাসল ছািা শরীর পলেত্র হয়্ না। 
এই অেস্থায়্ নামায আদায়্ করবল নামায সহীহ হয়্ না। সুতরাং 
আপনাবক গগাসল কবরই নামায আদায়্ করবত হবে। ইলতপূবেম গয 
নামাযগুবলা গগাসল ছািা আদায়্ কবরবছন, গসগুবলা পুনরায়্ কাযা কবর 
লনবত হবে। -আল-হুজ্জাহ আলা আহললল মাদীনাহ, ইমাম মুহাম্মদ: 
১/২৬৬ আলামুল কুতুে, বেরুত; মুসান্নাে আব্দুর রাযযাক: ২/৩৫০ 
হালদস নং: ৩৬৬১ আল-মাজললসলু ইলমী, ভারত; আদু্দররুল মুখতার: 
১/২৩০ দারুল লেকর, বেরুত; তাওয়্াললউল আনওয়্ার, হস্তলললখত 
পাণ্ডুলললপ: ১/১৩৯ 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ কবরন, 

োতওয়্া নাম্বার:336                          প্রকাশকালঃ21-02-২০২3 ইং 
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وَهكُّْم  َياأَي َُّها ََلِة فَاْغِسلُّوا وُّجُّ ْم إََِل الص َ ال َِذيَن آَمنُّوا إِذَا قُّْمتُّ
لَكُّْم إََِل الَْكْعَبْْيِ  وِسكُّْم َوأَْرجُّ ءُّ وا بِرُّ َوأَْيِدَيكُّْم إََِل الَْمَراِفِق َواْمَسحُّ

وا.  رُّ ه َ نًُّبا فَاط َ  6المائدة: –َوإِْن كُّْنتُّْم جُّ
“গহ মুলমনগণ! গতামরা যখন নামাবযর জনয উঠবে তখন লনবজবদর 
গেহারা ও কনুই পযমন্ত লনবজবদর হাত ধুবয়্ লনবে, লনবজবদর মাথাসমূহ 
মাবসহ করবে এেং টাখনু পযমন্ত লনবজবদর পা(-ও ধুবয়্ গনবে)। গতামরা 
যলদ জানােত (অপলেত্র) অেস্থায়্ থাক তবে লনবজবদর গদহ (গগাসবলর 

মাধযবম) ভাবলাভাবে পলেত্র কবর গনবে।” -সূরা মাবয়্দা ৫ : ৬ 
হাদীবস এবসবছ, 

 224رقم احلديث:  1/204صحيح مسلم:–ال تقبل صالة بغري طهور". "
 بريوت -دار إحياء الرتاث العريب 

“পলেত্রতা েযতীত নামায কেুল হয়্ না।” –সহীহ মুসললম: ২২৪ 
গদখুন, সামানয লজ্জার কারবণ এক ওয়্াক্ত নামায নষ্ট করা অবনক েি 
গোকালম ও অপলরণামদলশমতা। আজ যাবদর লজ্জায়্ আপলন আপনার 
আলখরাত নষ্ট করবছন, হাশবরর মহালেপবদ তারা গকউ আপনার লেন্দু 
পলরমাণ উপকার করবে না, করবত পারবেও না। এমনলক আপলনও যলদ 
গসলদন েি লেপবদ পবি যান, তখন আপনার প্রাণলপ্রয়্ স্ত্রী-সন্তানবদর 
লেলনমবয়্ হবলও মুলক্তর জনয পাগল হবয়্ যাবেন। লনবের দুলট আয়্াত 
একটু লেন্তা কবর গদখুন লেপদটা কত কলঠন হবে! 

ْهِل ) َيْوَم  لْمُّ َماءُّ كَا ( َوََل 9( َوَتكُّونُّ الِْجَبالُّ كَالِْعْهِن )8َتكُّونُّ الس َ
ْم َيَود ُّ الْمُّْجِرمُّ لَْو َيْفَتِدي ِمْن 10َيْسأَلُّ َحِميٌم َحِميًما ) وَنهُّ رُّ ( يَُّبص َ
 ( َوفَِصيلَِتِه ال َِت 12( َوَصاِحَبِتِه َوأَِخيِه )11عََذاِب َيْوِمِئٍذ بَِبِنيِه )
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( كََل َ إِن ََها لَََظ 14( َوَمْن ِِف اْْلَْرِض َجِميًعا ثُّم َ يُّْنِجيِه )13ِويِه )تُّؤْ 
َوى )15) اَعًة لِلش َ  المعارج-( 16( َنز َ

 “গযলদন আকাশ গতবলর গাবদর মবতা হবয়্ যাবে এেং পাহাি হবয়্ যাবে 
রলিন তুলার মবতা। গকাবনা অন্তরি েন্ধ ু তার েন্ধুর গখাোঁজ গনবে না। 
অথে তাবদর পরস্পরবক দৃলষ্টবগাের কবর গদওয়্া হবে। অপরাধী গসলদন 
শালস্ত গথবক োোঁোর জনয তার পুত্রবক মুলক্তপণ লহসাবে লদবত োবে। এেং 
তার স্ত্রী ও ভাইবক। এেং তার গসই খান্দানবক যারা তাবক আশ্রয়্ লদবতা। 
এেং পৃলথেীর সমস্ত অলধোসীবক, যাবত গস লনবজবক রক্ষা করবত পাবর। 
কখনই এটা সম্ভে হবে না। তা গতা এক গলললহান আগুন। যা োমিা 

খলসবয়্ গদবে।” –সূরা মাআলরজ ৭০: ৮-১৬ 

ْسََن َوال َِذيَن لَْم َيْسَتِجيبُّوا لَهُّ لَْو أَن َ  لِل َِذيَن  اْسَتَجابُّوا لَِرب ِِهمُّ الْحُّ
و ْم سُّ ُّولَِئَك لَهُّ ْم َما ِِف اْْلَْرِض َجِميًعا َوِمثْلَهُّ َمَعهُّ ََلفَْتَدْوا بِِه أ ءُّ لَهُّ

 الرعد–( 18الِْحَساِب َوَمأَْواهُّْم َجَهن َمُّ َوبِْئَس الِْمَهادُّ )
“মিল তাবদরই জনয, যারা তাবদর প্রলতপালবকর ডাবক সািা 
লদবয়্বছ। আর যারা তার ডাবক সািা গদয়্লন, তাবদর কাবছ যলদ দুলনয়্ার 
সমস্ত লজলনসও থাবক এেং তার সমপলরমাণ আরও, তবে তারা 
(লকযামবতর লদন) লনবজবদর প্রাণ রক্ষাবথম তা সেই লদবত প্রস্তুত হবয়্ 
যাবে। তাবদর জনয রবয়্বছ লনকৃষ্ট রকবমর লহসাে এেং তাবদর লঠকানা 

জাহান্নাম; তা েি মন্দ লঠকানা।” –সূরা রাদ ১৩ : ১৮ 
সুতরাং আপলন এখনই সতকম গহান এেং গসই কলঠন লেপবদর লদন 
আসার আবগই সামানয লজ্জার কথা গেবি গেবল শরীয়্বতর লেধান 
যথাযথ পালন করুন, গযলদন গকালট গকালট মানুবষর সামবন আপনাবক 
ললজ্জত হবত হবে, লকন্তু গসলদন পলরণলত গভাগ করা ছািা গকাবনা প্রকার 
ক্ষলতপূরবণর লেন্দু মাত্র সুবযাগ থাকবে না। আল্লাহ আমাবদর সকলবক 
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এমন কলঠন পলরলস্থলত গথবক গহোযত করুন। মৃতুযর আবগ তার পূণম 
প্রস্তুলত গ্রহবণর তাওেীক দান করুন। 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলেয়্া আনহু) 

১৮-০৬-১৪৪৪ লহ. 
১২-০১-২০২৩ ঈ.  


